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“คาด SET ยังมีสิทธิปรับตัวลงใหเปนโอกาสเลือกหุนซื้อไดอีก จึง
ไมตองรีบรอนซื้อไลราคา แตหลังจากซื้อแลวเราแนะนําใหเนนถือ
ตอเนื่องมากกวาขายเร็ว เพื่อลุนทํากําไรกรอบใหญ...”

SET INDEX ปดที่ 1,428.10 จุด เปลี่ยนแปลง +6.24 จุด คิดเปน +0.44%
แนวรับ

Technical Picks:
RP (Bt 9.70 เปาเทคนิค 10.50-11 cut loss ถาหลุด 9.10)
FSMART (Bt 15.50 เปาเทคนิค 16-17 cut loss ถาหลุด 15)
CBG (Bt 48.25 ซื้อคืนปด short เพื่อตัดขาดทุนไวกอน)
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ราคาพักตัวหลังจากที่ดีดขึ้นมาเมื่อตนเดือ น ลาสุดวานนี้เ ริ่ม ขยับ ขึ้น
เหนือ แนวเสนตน ทุนคา เฉลี่ย ไดดว ยมูลค าการซื้อ ขายที่หนาแน น
ขณะที่รูปแบบกราฟราคาเขาขายเปนรูป Head and Shoulder กลับ
หัว นาจะมีลุนปรับตัวขึ้นทดสอบแนวตานตางๆ จึงแนะนําเปนหุนเก็ง
กําไร

1425-1420* , 1417-1412** จุด

แนวตาน 1430-1432* , 1435-1438** จุด
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ซื้อเก็งกําไร
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สําหรับการเขาเทรดดิ้งระยะสั้น – ถึง แม SET จะดีดกลับขึ้นมาแกวง บวก
ได หลัง จากดัช นีลงไปใกลแนวรับจากเสนตนทุนเฉลี่ย sma.25 วัน ซึ่ง อยูภ ายใน
กรอบแนวรับจากเสนตนทุนเฉลี่ย sma.5 และ 10 สัปดาหแถว 1420-1410 จุด แต
รูปแบบกราฟดัช นีและการฟอรม ตัวของ Indicators ตางๆ ยัง ไมถึง กับสง สัญ ญาณ
บวกมากนัก ทําใหเราคาดวา SET มีสิทธิที่จะยัง แกวง ตัวผันผวนขึ้น-ลงอยูใ นกรอบ
1410-1435 จุดตอไปอีกสัก พัก ดัง นั้นเรายัง แนะนําใหรอเลือ กหุนซื้อ ชวง SET ลบ
ตอไปกอนดีกวา อยางไรก็ตามหลังจากตลาดพัก ตัวรอบนี้แลว เรายัง คาดวา SET มี
ลุนแกวงไตระดับขึ้นหาแนวตานเปาหมายที่ 1500 จุด(+/-) ไดตอ ไป หลัง จากซื้อ
แลวเราจึงแนะนําใหเนนถือตอเนื่องมากกวา
แนวโนมระยะกลาง-ยาว คาดวา SET ยังมีสิทธิปรับพักตัวลง เพื่อสรางฐาน
สําหรับรอบขึ้นครั้งใหมในชวงถัดไปไดอ ยู ดัง นั้นยัง นารอเลือ กหุนทยอยซื้อ ชวงลบ
จากนั้นเนนถือเพื่อรอรอบบวกใหญ โดยคาดแนวตานเปาหมายของรอบแถว 1500
จุด(+/-)
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หลังจากรอบกอนราคาไหลลงรุนแรง แตระยะหลังก็คอ ยๆ ไตระดับ
กลั บ ขึ้ น มาได ดี ขณะที่ ช ว งนี้ แ กว ง ทรงตั ว เหนือ เส น ต นทุ น เฉลี่ ย
ระดั บ ต า งๆ ได ดี ทั้ ง ในกราฟรายวั น และรายสั ป ดาห พร อ มทั้ ง มี
สัญญาณบวกจากการฟอรมตัวของ Indicators ตางๆ ดวย ดังนั้นถา
ไมยอนต่ํากวาแนวรับ นาเทรดดิ้งตามขึ้นไปทํากําไรที่แนวตาน

For SBL
CBG
Register : 002265
Register : 047077

DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดทําโดยบริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) “บริษัท” ขอ มูลที่
ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทําขึ้นบนพื้นฐานของแหลงขอมูลที่เชื่อวาหรือควรเชื่อวามีความนาเชื่อ ถือ และ/
หรือมีความถูกตอง อยางไรก็ตามบริษัทไมรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลดังกลาว ขอมูลและความเห็น
ที่ปรากฏอยูในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติมไดตลอดเวลาโดยไมตอ งแจง ใหทราบ
ลวงหนา บริษัทไมมีความประสงคที่จะชักจูงหรือชี้ชวนใหผูลงทุน ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพยตามที่ปรากฏใน
รายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไมไดรับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพยตามขอมูลที่ปรากฏแตอ ยาง
ใด บริษัทจึงไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนําขอมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนีไ้ ปใช
ไมวากรณีใดก็ตาม ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลและใชดุลยพินิจอยางรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน
บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในขอมูลและความเห็นที่ปรากฏอยูในรายงานฉบับนี้ หามมิใหผูใดนําขอมูลและความเห็น
ในรายงานฉบับนี้ไปใชประโยชน คัด ลอก ดัด แปลง ทําซ้ํา นําออกแสดงหรือ เผยแพรตอ สาธารณชนไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากบริษัทลวงหนา การลงทุนในหลัก ทรัพยมี
ความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลและพิจารณาอยางรอบคอบกอนการตัดสินใจลงทุน
บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) อาจเปนผูดูแลสภาพคลอ ง (Market Maker) และผูอ อก
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพยที่ปรากฎอยูในรายงานฉบับนี้ โดยบริษัทฯ
อาจจัดทําบทวิเคราะหของหลักทรัพยอางอิงดังกลาวนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือ ชี้ชวน
ของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธดังกลาวกอนตัดสินใจลงทุน
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หลังจากแนะนํา ยืม หุน short ไปแถว 48 บ.เมื่อ กลางสัป ดาหกอ น
เพื่อลุนซื้อกลับทํากําไรที่ 46 บ.หรือ ต่ํากวา ซึ่งราคามีจังหวะลงไป
ใหไ ด ทํากํา ไรบา งแลว แตห ลังจากลงแลวยั ง ดีดกลั บ ขึ้นมาไดไ ว
ทําใหมีความเสี่ยงจะขึ้นตอ ดังนั้นถายังไมไ ดซื้อ คืนปด short คง
ตองยอมซื้อกลับตัดขาดทุนไวกอนแลว

